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!بالقنا هسردم ،باصتعا

 هـب یبایتـسد یارـب زاـگ و یمیشورتپ و تفـن ینامیپ نارـگراک باصتـعا هک تـسا هتفـه ود زا شیب
 تـهج رد یماـگ تـلود هـن و نایاـمرـفراک هـن هلـصاـف نیا رد اـما .دراد هـمادا ناـشتابـلاطـم نیرـتیهیدـب
 هدارا رد دـناهدرک شالـت نارـگراک جارـخا هـب دیدـهت اـب اهـنآ سکع رـب و دـناهتـشادـنرـب نارـگراک تالکشم لـح
 زا هک یمیشورتپ و زاـگ و تفـن عیانـص رد باصتـعا .دننک داجیا لالـخا باصتـعا هـمادا تـهج نارـگراک

 یمالـسا یروهمـج یرـگراک دـض تیمکاـح لوـط رد دـنوریم رامش هـب ناریا داصتـقا یلصا یاـهنایرش
 دـباییم هـمادا رتشیب  عیانـص نیا رد باصتـعا هـچ رـه هک میدـهاـش زورـما اـما .تـسا هتـشاد هقـباـس رتمک
 هـب دروـخرـب رد نارـگراک .دنکیم ادیپ یرتشیب یرسارس راـب و هدـش هـجاوـم یرتشیب نارـگراک تیامـح اـب
 تـلود و یراکنامیپ یاـهتکرش زا یخساـپ ،نیغورد یاـههدـعو یرادقـم زـج نونکاـت ،باصتـعا نیا
.دناهدرکن تفایرد یسییر هتسد و راد و یناحور
 عــفادــم تــلود تیامــح زا هک نایاــمرــفراک ،روکذــم عیانــص رد نارــگراک باصتــعا اــب هلــباقــم یارــب

 نیا ندـش یرسارس زا سارـه رد زاـغآ نامه رد دنـشاـبیم رادروـخرـب یمالـسا یروهمـج نارادهیامرس
 هکلب اـت دـندوـمن نارـهت هاگشیالاـپ رد ینامیپ رـگراک ۷۰۰ جارـخا هـب مادـقا یگچاـپتـسد اـب باصتـعا
 و باصتـعا هـب ندزتـسد زا ار عیانـص نیا رگید یاـهشخـب رد نارـگراک یاهـبرـح نینچ اـب دنـناوتـب
 هـنارگـبوکرس تـسایس هـمادا رد یتح .دـنراد زاـب نارـهت هاگشیالاـپ رد دوـخ یاـهیاهقبـطمـه هـب نتـسویپ
 رـگا هک دومـن دیدـهت ار نارـگراک زین سراـپ ناهـج و هزاـس مویسرسنک تکرش نارـهت هاگشیالاـپ ناراکنامیپ
 تـخادرـپ ار اهـنآ دادرـخ و تشهبیدزا یاـههاـم قوقـح دـندرگـنرـب راک رس هاـمریت ۱۲ هبنـش زور اـت
 ناراسچــگ یمیشورتپ نارــگراک زا یرامش هک دیسر ربخ هاــمریت ۱۴ رد نیح نیمه رد .درک دنــهاوخــن
 لاـح نیا اـب .دـندـش جارـخا ناراسچـگ یمیشورتپ دادرارـق فرـط یاـهتکرش زا تعنـصمایت تکرش طـسوـت
 و زاـگ و تفـن عیانـص رد لـغاـش نارـگراک نتـسویپ زا تـسناوتـن هتـفرـگ تروـص یرـگراک دـض تاـمادـقا
.دیامن یریگولج باصتعا هب روشک رسارس رد یمیشورتپ

 زا نارـگراک نتـشادزاـب تـهج رد نایاـمرـفراک دـشاـبیم باصتـعا نیا یلصا زکارـم زا یکی هک هیولـسع رد
 ددرـت ناکما المـع باـهذ و بایا یاـهسیورس رد لالـخا و اذـغ و بآ عطـق اـب دوـخ باصتـعا موادـت
 زا ار نارـگراک دنـناوتـب هلیسو نیا هـب اـت دـناهتـخاـس نکمم اـن ار دوـخ ییاذـغ یاـهزاین هیهت یارـب نارـگراک
 شخــب نیا رد .دنشخــب ینوزــف ار یباصتــعا نارــگراک هــب راشــف و هدرک نوریب دوــخ یاــههاگــباوــخ
 ار نارـگراک ناـگدنیامـن مادـقا کی رد وا و دـناهدـش لـسوتـم زین هعمـج ماـما هـب تفـصوـلاز نارادهیامرس
 هزرابـم رگید یاـهلکش ماجـنا ای و رـهش رد ییامیپـهار هـب مادـقا زا ار نارـگراک درک یعس و هدومـن عمـج
.درک دیدهت راک نیا بقاوع اب هطبار رد ار نارگراک و دراد زاب
 
 تاـشرازـگ نیرـخآ ساـسا رـب هک نونک اـت تـفرـگ لکش روشک مهـم عیانـص رد باصتـعا هک دادرـخ ۲۹ زا
 تکرـح یهدننکعورش نارـگراک اـب ار دوـخ یگتـسبمه و هتـسویپ باصتـعا هـب یتعنص دـحاو ۸۲ زا شیب
 یاـهتـساوـخ ققحـت تـهج رد یعقاو و یلمع ماـگ چیه تفـن تکرش و یناـحور تـلود ،دـناهدرک مالـعا
 یاـهتکرش نارـگراک دادرارـق فرـط نوـچ هک تـسا هدـش یعدـم یتح تفـن تکرش و هتـشادـن رـب نارـگراک



 یاـهتـساوـخ ققحـت تـهج رد یعقاو و یلمع ماـگ چیه تفـن تکرش و یناـحور تـلود ،دـناهدرک مالـعا
 یاـهتکرش نارـگراک دادرارـق فرـط نوـچ هک تـسا هدـش یعدـم یتح تفـن تکرش و هتـشادـن رـب نارـگراک
 و رامثتـسا ندرپـس زورـما هـچ رـگا اـما .درادـن یطبر تفـن تکرش هـب عوـضوـم دنـشاـبیم یراکنامیپ
 لوادتـم یرـما هـب ناریا رد عیانـص یلصا نابـحاـص فرـط زا ناراکنامیپ هـب نارـگراک ناـج هریش ندیکم
 هداـمآ راک یروراـب یارـب ار طیارش هک تـسا یلصا یاـهتکرش ندرـگ هـب نیا یلو ،تـسا هدـش لیدبـت
 زا راکنامیپ تکرش یتقو هک تـسا هدومـن حیرصت یمالـسا یروهمـج دوـخ نوـناـق ساـسا نیا رـب .دنیامـن
 هـب ار راکنامیپ و هدرک تـلاـخد هک تـسا یلصا تکرش هفیظو نیا دـناـمیم زاـب دوـخ فیاـظو یارـجا
 تـلود نوـناـق هک یاهفیظو ماجـنا زا روکذـم یاـهتکرش لاـح نیا اـب .دزاـس روبجـم شـتادـهعت یارـجا
 نارـگراک تابـلاطـم هک یطیارش رد مـه نآ .دنـنزیم زاـب رس تـسا هدرک عـضو ناـشعـفادـم و عوبتـم
.دشابیم یقح رب و یهیدب یاهتساوخ

 شیازـفا ناـهاوـخ نوزـفا زور مروـت هـب هـجوـت اـب یمیشورتپ و زاـگ و تفـن عیانـص رد یباصتـعا نارـگراک 
 ینارـگ هـب هـجوـت اـب هک دـنراد دیکاـت اهـنآ نینچمه .دنـشاـبیم دوـخ دزـمتـسد عـقوـم هـب تـخادرـپ و قوقـح
 یکی .دـشاـب ناـموـت نویلیم ۱۲ یهاـم زا رتمک دیابـن هـجوچیه هـب هداـس نارـگراک قوقـح یمومـع قازرا
 رس هـب دوـخ راک لـحم هاگـباوـخ رد و هداوـناـخ زا رود هک نیا هـب هـجوـت اـب اهـنآ تابـلاطـم زا رگید
 هداوـناـخ هـب دنـناوتـب اـت دنـشاـب هتـشاد یصخرـم زور هد و هدرک راک زور تسیب هک تـسا نیا دـنرـبیم
 و دننکیم راک زور ۲۴ هاـم رـه رد اهـنآ رضاـح لاـح رد هک یلاـح رد .دننک اوـق دیدـجت و هدز رس دوـخ

 تینما ،یلغش تینما ناـهاوـخ نارـگراک اـهتـساوـخ نیا رانک رد هتبـلا .دـنراد یصخرـم زور ۶ افرص
.دنشابیم مه اههاگباوخ تشادهب حطس اقترا و راک طیحم

 نیا هـجوـت لـباـق هتکن .دـشاـبیم نآ ندوـب یرسارس هدـش دای عیانـص رد باصتـعا یاـهیگژیو زا یکی
 نارــگراک زا یجراــخ و یلــخاد یگتــسبمه درذــگیم باصتــعا زا یرتشیب تدــم هــچ رــه هک تــسا
 یناـمز رد باصتـعا نیا .ددرـگیم رـتیوـق باصتـعا موادـت یارـب نارـگراک هدارا و هتـفرـگ ینوزـف یباصتـعا
 یزور عـقاو هـب .میتـسه هرـمزور تاـباصتـعا و تاـضارتعا دـهاـش هعـماـج لک رد هک تـسا هتـفرـگ لکش
 و ناگتـسشنزاـب ،نازرواشک اـت هتـفرـگ نازاـسوراد و ناکشزـپ زا تاـضارتعا و تاعمـجت زا یربخ هک تسین
 هک تــسا نآ رگــنایب تایعقاو نیا .دوشــن هدینش روشک هــشوــگ راهــچ رد اــهیرادرــهش نارــگراک
 یاـهتـسلایرپـما و یلـخاد نارادهیامرس عـفانـم نیماـت تـهج رد یمالـسا یروهمـج هک ییاـهتـسایس
 یاـههورـگ و راشـقا همـه هکلب نارـگراک تشیعم و یگدـنز طقـف هـن دنکیم لابـند ناریا رد عفـنیذ
 هتـسد ضارتعا دـهاـش زور رـه هک تـسا هداد رارـق هلمـح دروـم نانـچنآ ار ناریا رد متـس تحـت یعامتجا
.میشابیم متس تحت یاههدوت زا یدیدج

 اـب یسییر و هتـفای نایاـپ شـنارود یناـحور تـلود هک یطیارش رد یباصتـعا نارـگراک هـب دروـخرـب رد
 زا یدادعـت راـب نیدنـچ نونک اـت یسییر هتـسد و راد ،دنـشاـبیم تـلود لرتنک بسک لاـح رد شاتـلود
 ار هیولـسع رد یبونـج سراـپ هژورـپ لک لرتنک هک دـناهدرک تبحـص نیا زا و هدید ار یباصتـعا نارـگراک
 دـناهدید دوـخ هـبرـجت رد نارـگراک هک تـسا یلاـح رد نیا .درک دنـهاوـخ لوحـم راک یمالـسا یاروـش هـب
 نیا یاـهتـلاـخد لامیاـپ نارـگراک تابـلاطـم و قوقـح هدیسر یمالـسا یاروـش تـلاـخد هـب راک اـج رـه هک
 هـجاوـم هاـگآ نارـگراک تفـلاخـم اـب یتاداهنشیپ نینچ مـه لیلد نیمه هـب .تـسا هتـشگ هتـخاـسمیژر داهـن
.تسا هدش



.تسا هدش

 لوا فـص رد ناریا نارـگراک هراومـه یمالـسا یروهمـج هطلـس لاـس ۴۳ هـب کیدزـن لوـط رد هک دنـچ رـه
 و زاـگ و تفـن عیانـص ینامیپ نارـگراک یرسارس باصتـعا هک درک دیکاـت دیاـب اـما دـناهتـشاد رارـق ضارتعا
 هـنوگـچ هک دـهدیم ناشـن تیعقاو نیا .دـشاـبیم هقبـط نیا تاـضارتعا زا یدیدـج زارـف یمیشورتپ
 هداـمآ یدعـب یاـهتکرـح یارـب ار دوـخ و هتـخودـنا هـبرـجت دوـخ تاـباصتـعا نایرـج رد اـم نارـگراک
 راشـقا و نارـگراک هدرتـسگ تیامـح اـب هک ینامیپ نارـگراک راـبنیا باصتـعا هسیاقـم اهنـت .دـنزاـسیم
 مـغر هـب هک ۱۳۹۲ لاـس رد رـهشهاـم رد یمیشورتپ رـگراک رازـه هد باصتـعا اـب هدـش هـجاوـم فلتخـم
 هک دـهدیم ناشـن تـفاین یعیسو یمومـع ساکعنا رـهش رد نارـگراک ییامیپـهار یتح و یگدرتـسگ
 رد ار دوـخ باصتـعا دـناهتـسناوـت هـنوگـچ و هدومـن بسک یگرزـب هـبرـجت هـچ هلـصاـف نیا رد نارـگراک
 یتعنص یاـهدـحاو و فلتخـم یاـهناتـسا رد رتشیب هـچ رـه هک دـنراد اـپرـب یاهبـلاطـم اـب و یناـمز
 باصتـعا هک هدـش هتفـگ هراومـه یرـگراک شبنـج رد هک تسین لیلد یب .دـبای شرتـسگ روشک نوـگاـنوـگ
 هقبـط لک هیلع دیاـب هـنوگـچ هک دـنریگ ارـف دنـناوـتیم نآ رد نارـگراک هک یبتکم ؛تـسا "گنـج هـسردـم"

.ددرگ راومه نارگراک یعقاو ییاهر هار ات دنگنجب شایماح تلود و رادهیامرس

 اـب هک دـهدیمن هزاـجا تفـصوـلاز نایاـمرـفراک و نارـگراک نیب دوـجوـم یاوـق نزاوـت و روشک یسایس طیارش
 نیا هک تفـگ دیاـب دیدرـت نودـب اـما .درک ینیبشیپ ار گرزـب یرسارس تکرـح نیا ماجـنارس تیعطاـق
 هار ندرک راومـه یارـب یراکنا لـباـق ریغ یتازرابـم براجـت یرـگراک تاـباصتـعا هیقب نوچمـه باصتـعا
.تشاذگ دهاوخ ناریا نارگراک رایتخا رد رامثتسا زا ییاهر تهج
 دیاـب هـنوگـچ هک تـخوـمآ دـهاوـخ اهـنآ هـب نارـگراک یتازرابـم یاـهتکرـح رگید نوچمـه زین باصتـعا نیا
 یرادهیامرس ماظـن یدوـباـن هـب هتـسباو اهـنآ یعقاو ییاـهر ارـچ و دنگنجـب ناـشتابـلاطـم بسک یارـب
 یروهمـج ینعی مسیلایرپـما یناهـج متسیس هـب هتـسباو یرادهیامرس نیا یماـح میژر ینوگنرس و مکاـح
 تقیقح نیا شخـبینشور رگید راـب کی دنمـشزرا یرسارس باصتـعا نیا یاـهسرد .دـشاـبیم یمالـسا
 یدوـباـن یارـب هزرابـم نآ اـب هارمـه و یمالـسا یروهمـج ینوگنرس یارـب هزرابـم نودـب هک دوـب دـهاوـخ
 هک تـخوـمآ دنـهاوـخ و تـفای دنـهاوخـن تـسد یدازآ هـب نارـگراک ناریا رـب مکاـح یرادهیامرس متسیس
.دشابیم ریذپناکما هناحلسم هزرابم هب لسوت اب اهنت یهابت و داسف یاههموثرج نیا یدوبان


